
HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Rua Professor Araújo, nº 538 - Bairro Centro

Pelotas-RS, CEP 96020-360
- h p://he-ufpel.ebserh.gov.br

O cio-Circular - SEI nº 5/2021/SUPRIN/HE-UFPEL-EBSERH

Pelotas, 31 de maio de 2021.

Aos profissionais e estudantes do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas

Assunto: Projeto Hospital Escola da UFPel.

Referência: Processo nº 23762.008021/2021-90.

Prezados,

1. Considerando que em 2017 quando assumimos a gestão da Universidade Federal de Pelotas e o
Hospital Escola da UFPel, filial EBSERH, havia algumas obras em andamento, incluindo o primeiro bloco da sede
própria do hospital;

2. Considerando que a conclusão destes espaços em andamento foi prioridade da gestão;

3. Considerando a conclusão do espaço da radioterapia em maio de 2019, entrega e ocupação do
primeiro  bloco  do Hospital  Escola  em agosto  de  2020,  abrigando área administra va/assistencial,  serviço  de
oncologia (quimioterapia) e serviço de atenção domiciliar; 

4. Considerando que as trata vas sobre a con nuidade do projeto vem ocorrendo há pelo menos
dois anos junto à EBSERH e à UFPel;

5. Considerando a des nação,  no final  do ano de 2020,  de um montante de 1,8 milhões para
viabilizar os projetos execu vos, incluindo os de arquitetura para a con nuidade da construção do hospital;

6. Considerando  que,  principalmente  em  razão  de  direito  autoral  do  projeto  e  vantajosidade
econômica, a empresa Badermann foi contratada por processo de inexigibilidade, o que nos está possibilitando
agilidade no processo, uma vez que essa empresa atua no projeto há 10 anos; valorizando assim, a história da
sua elaboração;

7. Considerando que somos hospital de ensino, de porte médio e que demandas novas devem ser
avaliadas no que tange sua viabilidade operacional, tecnológica, administra va e financeira;

8. Nesse sen do, o Colegiado Execu vo do Hospital Escola informa que:

a Ordem de Serviço à Empresa Badermann para construção do projeto do Novo HE foi dada dia
15/03/2021;
a primeira reunião do GT Plantas aconteceu no dia 20/05/21, a par r da primeira proposta de Programa
de Necessidades apresentada pela empresa;
o GT é composto por duas equipes: Equipe de validação interna dos projetos do Novo HE e, Equipe de
fiscalização do contrato de elaboração dos projetos;
os representantes que compõem as equipes são: Samanta Winck Madruga, Carolina Ziebell, Danielle
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Zaffalon, Beatriz Vogt, Patrícia Noguez, Michelle Jacondino, Cris ane Neutzling, Jaqueline Bicca, Jaqueline
Santos, Mauro Calderipe, Clarice Becker, Marina Correa, Eduardo Albuquerque, Cleiton Garcia, Rafael
Rosa, Rodrigo Kuhn, Ivo Menezes Neto, Karina dos Santos, Felipe Camerini, Marcelo Colossi, Fernando
Siqueira, Camila Oleiro, Fernanda Tristão, Eduardo Coelho Machado;
a data prevista de término do contrato e consequentemente, entrega do projeto é 22/03/2022;

9. Solicitamos ampla divulgação desse processo à comunidade do Hospital Escola e da UFPel e, que
haja o permanente diálogo dos representantes com seus grupos representados, ao longo das diversas etapas
estabelecidas no cronograma;

10. Reiteramos nosso compromisso em, ao final desse processo, apresentar um projeto sustentável,
exequível e pautado nas demandas de ensino da nossa Ins tuição;

Sem mais, nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Samanta Winck Madruga, Superintendente, em
31/05/2021, às 14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO VEIRAS COLLARES, Gerente, em 31/05/2021, às
15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Danielle Nolasco Zaffalon, Gerente, Subs tuto(a), em
31/05/2021, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carolina Ziebell Carpena, Gerente, em 01/06/2021, às
15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ebserh.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 13883400 e o código CRC F4392B5A.

Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº
23762.008021/2021-90

SEI nº
13883400
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